Вас вітають викладачі
циклової комісії професійної
та практичної підготовки (терапія)

Бондаренко Альбіна Дем'янівна, спеціаліст вищої
категорії, викладач-методист з внутрішньої медицини,
невідкладних станів у терапії, планування сім´ї. У 1969
році
закінчила
Дніпропетровський
державний
медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна
справа». Має великий досвід терапевта-практика, з 1980
року працює в Бердянському медичному коледжі,
очолює циклову комісію професійної та практичної
підготовки (терапія). Автор книжок «Навчальнометодичний посібник з терапії (2003 р.), «Терапія –
модульний контроль» (2006 р), співавтор «Навчального
посібника з внутрішньої медицини» (2010 р).
Нагороджена знаком «Петра Могили» (2007 р.).
Відмінник охорони здоров´я.
Гордєєва Євгенія Василівна, викладачметодист, спеціаліст вищої категорії, викладач
медсестринства
у
внутрішній
медицині,
медсестринства в геронтології геріатрії та
паліативній медицині. Навчалася в Запорізькому
медичному інституті. Майже 15 років працювала
лікарем у Бердянській міській лікарні. З 1989
року працює викладачем у Бердянському
медичному коледжі. Євгенія Василівна ефективно
впроваджує інтерактивні методи в навчальний
процес. Велику увагу приділяє дотриманню
затверджених професійних протоколів з надання
медичної допомоги. Працює над формуванням
професійної компетентності студентів.

Діденко Олена Марківна, лікар вищої категрії,
викладач-методист. У 1977 р. закінчила Запорізький
державний медичний
інститут за спеціальністю
«Лікувальна справа». Має великий досвід терапевтапрактика. З 1988 року працює в Бердянському медичному
коледжі викладачем терапії. Співавтор «Навчального
посібника з внутрішньої медицини» (2010 р). Бере участь у
методичних конкурсах, виставках, учасник читань і
конференцій.
У викладанні терапії багато уваги приділяє
формуванню й розвитку клінічного та діагностичного
мислення в майбутніх фельдшерів, вихованню у студентів
почуття відповідальності, чуйності, доброзичливості.
Дікарєва Ганна Федорівна, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії,
викладач основ медсестринства та догляду за хворими і медичної маніпуляційної
техніки. Випускниця Бердянського медичного училища. Майже 20 років працювала
медичною сестрою в Бердянській міській лікарні та
у військовому шпиталі. З 1990 року працює
викладачем у Бердянському медичному коледжі. У
1999 році закінчила Бердянський державний
педагогічний
інститут
за
спеціальністю
«Українська мова та література». Організовуючи
навчальний процес Ганна Федорівна творчо і вміло
намагається максимально наблизити доклінічні
практичні заняття до реальних умов стаціонару.
Викладач
ефективно
впроваджує
елементи
медсестринської моделі підготовки медсестер, які
відповідають сучасним світовим стандартам.
Велику увагу приділяє активним методам навчання
й дотриманню затверджених професійних протоколів медичної сестри (фельдшера) з
догляду за пацієнтом під час виконання основних процедур та маніпуляцій. Ганна
Федорівна працює над формуванням професійної компетентності студентів на
доклінічній практиці з основ медсестринства.
Руденко Ольга Василівна, спеціаліст вищої категорії.
Випускниця
Бердянського
медичного
училища.
Закінчила Бердянський державний педагогічний
університет і здобула кваліфікацію "Практичний
психолог в закладах освіти”. 2013 року вступила до
Тернопільського державного медичного університету
ім. І.Я. Горбачевського. У Бердянському медичному
коледжі працює з 2003 року викладачем догляду за
хворими та медичної маніпуляційної техніки, основ
психології
та
міжособового
спілкування,
медсестринської етики та деонтології. З вересня 2013
року обіймає посаду завідувача медсестринсько-

фельдшерським відділенням. У своїй роботі орієнтується на форми й методи, що
забезпечують раціональну пізнавальну діяльність, творчий підхід до виконання
поставлених завдань, пошукову науково-дослідницьку діяльність, є активним
учасником та неодноразовим переможцем традиційного конкурсу-виставки кращих
зразків навчально-методичної документації викладачів коледжу «Методичний
вернісаж».
Сисоєнко Борис Васильович, спеціаліст першої
категорії, викладач догляду за хворими, внутрішньої
медицини, історії медицини та медсестринства. У 1985
році закінчив Донецький медичний інститут. У 1985 р.
пройшов інтернатуру на швидкій допомозі м. Донецька
(БШМД). З 1985 по 1988 рік працював на станції ШД м.
Добропілля. Закінчив клінічну ординатуру з кардіології в
1988 – 1990 рр. у Донецькому медичному інституті на
кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб. З 1999 по 2005
рік
- лікар ДЮСШ м. Бердянськ. У Бердянському
медичному коледжі працює з
2005
року.
Впроваджує
електронне
тестування
в
офтальмології.
Чернявська Лілія Ігорівна, випускниця Бердянського
медичного коледжу. У 2013 році вступила до
Тернопільського державного медичного університету ім.
І.Я. Горбачевського. У Бердянському медичному коледжі
працює з грудня 2012 року викладачем догляду за хворими
та медичної маніпуляційної техніки, основ медсестринства.
Як викладач-початківець основну увагу приділяє
знайомству з сучасними методиками організації навчальновиховного процесу.
Шаповал Неллі Леонідівна, викладач методист,
спеціаліст вищої категорії, викладач внутрішньої
медицини та сімейної медицини. Відмінник охорони
здоров'я. У 1968 році закінчила Хабаровський державний
медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна
справа». З 1968 року працювала лікарем-терапевтом,
гастроентерологом у сільській місцевості, з 1972 року в
Бердянській міській лікарні. З вересня 1986 року працює
в Бердянському медичному коледжі. Співавтор
посібника «Навчальний посібник з внутрішньої
медицини» (2010р.).
Враховуючи вимоги часу Неллі Леонідівна розробляє та
запроваджує нові підходи до викладання внутрішньої
медицини та сімейної медицини, приділяє багато уваги
формуванню і розвитку клінічного та діагностичного
мислення майбутніх фельдшерів і медсестер.

Шевердяєва Тетяна Олександрівна, спеціаліст
першої категорії, викладач основ медсестринства,
медсестринства
у
внутрішній
медицині,
репродуктивного здоров’я. У 1980 році закінчила
Запорізький медичний інститут. З 2001 року працює в
Бердянському
медичному
коледжі.
Тетяна
Олександрівна успішно впроваджує в навчальновиховному процесі активні методи навчання,
використовує тестовий і програмований контроль,
розв’язання клінічних, ситуаційних задач, складання
алгоритмів, ігрові імітаційні методи. Велику увагу
приділяє позааудиторній роботі зі студентами.
Іванісова Яна Іванівна, викладач «Внутрішньої
медицини», «Медсестринства у внутрішній медицині».
У 2011 році закінчила Луганський медичний
університет за спеціальністю «Лікувальна справа», з
2011 по 2013 рік пройшла інтернатуру в
«Університецькій клініці» ЗНУ та в кардіологічному,
пульмонологічному,
ендокринологічному,
нефрологічному
й
інфекційному
відділеннях
Бердянської міської лікарні та здобула сертифікат
лікаря-терапевта. З 2013 року працює викладачем
терапії медичного коледжу. Ураховуючи вимоги часу
розробляє та запроваджує нові підходи до викладання
терапії, шляхом впровадження в пізнавальний процес
сучасних інформаційних технологій та знань щодо
сучасної медицини. Займається виховною роботою
студентів як куратор групи.

